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Szám: 32/2005. 

 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2005.  augusztus 19-én  (pénteken) 14.07 órai kezdettel tartott rendkívüli  üléséről 

 

 

 

 

Jelen vannak: Miakich Gábor polgármester, Radványi G. Levente alpolgármester, dr. 

Bindorffer Györgyi, dr. Dragon Pál, Hankó László, Horváth Győző, 

Lakatos Pálné, Magyar Judit, Simonyi György, Szegő Eta, Zsigmondi Éva 

képviselők. 

 

 

Távol vannak: Benkovits György, dr. Dietz Ferenc, Eszes Sándor, Fülöp Zsolt, dr. Kiss 

László, Wachsler Tamás, Zakar Ágnes képviselők. 

 

 

Hivatalból jelen van 

az ülésen: Szabó Géza aljegyző 

 

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen: dr. Lőrincz Andrea irodavezető, Szűcs Imréné irodavezető. 

 

 

 

Miakich Gábor polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

Jelzi, hogy technikai okok miatt a számítógépen történő hangrögzítés és szavazás nem 

megoldható, ezért az elhangzottakról gyorsírással készül jegyzet, majd az alapján a jegyzőkönyv.  

Egy napirendi pont került előterjesztésre – Előterjesztés az önkormányzati szilárd burkolatú 

közutak burkolat felújításának támogatásáról szóló pályázat beadásáról –, amelynek elfogadását 

szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az 

alábbi napirendet elfogadja. 
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N A P I R E N D :  
 

 
 T á r g y :  

 

E l ő a d ó :  

1. Előterjesztés az önkormányzati szilárd burkolatú közutak 

burkolat felújításának támogatásáról szóló pályázat 

beadásáról  

 

Miakich Gábor 

Polgármester 

2.  Egyebek  

 

 

 

1.  Előterjesztés az önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának 

támogatásáról szóló pályázat beadásáról 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

  

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy mindhárom határozati javaslat 3. pontjában az 

összegek módosultak, amelyeket ismertet: 

1. határozati javaslat 3. pontja: „… 2006. évben szükséges 6.100.000,- Ft …” 

2. határozati javaslat 3. pontja: „… 2006. évben szükséges 26.184.000,- Ft …” 

3. határozati javaslat 3. pontja: „… 2006. évben szükséges 26.843.000,- Ft …” 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 

12 fő. 

 

Simonyi György képviselő: sérelmezi, hogy a testület mindent az utolsó pillanatban igyekszik 

megvalósítani. Ennek következménye, hogy a célra felhasználható idei keret már elfogyott. A 

jövő évi keret terhére lehet a pályázatot benyújtani. Felhívja a figyelmet, hogy a testület és hivatal 

próbáljon meg ebből bizonyos konzekvenciákat levonni, előrelátóan gondolkodni.  

A Képviselő-testület elfogadott listaszerűen egy tervezetet a felújítási és beruházási tételekről, 

rögzítette, hogy azokat milyen prioritással kellene megvalósíttatni, megterveztetni. Valószínűleg 

történnek felesleges tervezések is, de nem lehet megengedni, hogy nagy lehetőségek elússzanak, 

mert esetleg pár millió forintot sem tudnak biztosítani.  

A Képviselő-testületnek arról is tárgyalnia kellene, hogy társulás formájában hogyan valósítható 

meg a beruházás. A költségek egy részét az érintett utcák lakói fizetnék, akkor további 

pályázatokra, felújításokra maradna pénz. Kéri átgondolni és megfelelő módon kezelni a kérdést.  

Javasolja, hogy az esetleges társulások a pénzösszeg negyedével járuljanak hozzá, tehát a 

költségek 25%-os részével.  
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Radványi G. Levente alpolgármester: Simonyi György képviselő által elmondottakkal 

kapcsolatban jelzi, hogy ha egy terv már elfogadott és tudott a lakosok számára, akkor utólag már 

nehéz őket is bevonni a társulásba. Azt is át kell minden esetben tekinteni, hogy milyen utcákról, 

utakról van szó, közlekedési vagy gerinc utakról. Utóbbi esetben nincs, aki fizessen a társulásba. 

Más esetekben pedig ipar található az utak mentén, hamar tönkremegy az út, a lakos nem látja 

értelmét feleslegesen fizetni.  

 

Miakich Gábor polgármester: a beruházásnak, felújításnak van egy folyamata, a jelenlegi 

áprilisban kezdődött, amikor a terveztetés történt meg, majd azt követően kezdődhet a kivitelezés. 

Időbeli csúszás persze történt, de végül elkészültek a tervek. Akkor dönthet a testület egy ügyről, 

ha források is rendelkezésre állnak.  

Simonyi György képviselő által említett lista áttekintése és figyelembe vétele természetes dolog, 

de a kérdésről nem a mai napon kellene döntenie a testületnek.  

 

Simonyi György képviselő: kéri a hivatalt, vizsgálja meg a lehetőségeket, hogy lakossági 

hozzájárulást milyen formában lehet kérni. Lakossági hozzájárulásként 25%-ot javasol! 

Véleménye szerint az egy elfogadható százalékos arány. Ezt kéri megvizsgálni, és előterjesztést 

készíteni a témában. 

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: nem ért egyet Simonyi György képviselő javaslatával. 

Vannak esetek, amikor nem lehet pénzt kérni a lakóktól (példaként említi a Vasúti villasori 

munkálatokat).  

 

Zsigmondi Éva képviselő: kér egy kimutatást, hogy a kátyúzás mennyibe kerül egyes esetekben, 

és ugyanarra az útra vonatkozóan a teljes felújítás milyen összeget jelent.  

A lakosság állandóan szidja az Önkormányzatot, hogy nem tesz semmit az utak érdekében. A 

kátyúzások semmit sem érnek.  

 

Miakich Gábor polgármester: kéri a képviselőket, hogy az előterjesztésről tárgyaljanak! 

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: egyetért a Rózsa utca felújításával, de ha nincs meg a 

lekanyarodó sáv, akkor az egésszel nem érnek semmit. Sok kérdés kidolgozatlan.  

 

Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén az 1. sz. határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az 1. 

sz. határozati javaslatot elfogadja. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

293/2005. (VIII.19.) Kt. sz. határozata: 
 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által, Települési önkormányzati 

szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatására címmel kiírt, 

KMRFT-BM-ÚT-2005. számú pályázati felhívására az önkormányzat tulajdonában lévő 

Szentendre, Rózsa utcai útburkolat felújításának támogatására. Felkéri a Polgármestert, 

hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon.  

2. A felújítási pályázathoz 2005. évben szükséges 448.000,- Ft helyi forrást (önkormányzati 

önrészt) az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. 

(II.25.) Önk. sz. rendelet 3. sz. mellékletében a Felújítások cím, és a 452025 sz. 

szakfeladat alatt elfogadott előirányzat terhére biztosítja.  

3. A felújítási pályázathoz 2006. évben szükséges 6.100.000,- Ft helyi forrást 

(önkormányzati önrészt) a 2006. évi költségvetésben biztosítani fogja. A Képviselő-

testület utasítja a Jegyzőt, hogy a fenti összeget a 2006. évi költségvetés készítésekor 

tervezze be. Ezen összeget a Képviselő-testület csak erre a célra kívánja fordítani.  

4. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció részeként 

beadandó 2/e számjelű nyilatkozatot az önkormányzat nevében aláírja.  

5. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szükségessé váló vízelvezetési munkákat (felújítás, 

illetve kiépítés) a burkolat-felújítással egyidejűleg saját forrásból megoldja, költségeit a 

2006. évi költségvetés előirányzataiból biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

pályázati dokumentációhoz szükséges ezzel kapcsolatos nyilatkozatot aláírja.  

Határidő: 1. és 4. pont: azonnal 

 3. és 5. pont: a 2006. évi költségvetés tervezésekor 

Felelős:      Polgármester      
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Miakich Gábor polgármester: a 2. sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 2. 

sz. határozati javaslatot elfogadja. 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

294/2005. (VIII.19.) Kt. sz. határozata: 
 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által, Települési önkormányzati 

szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatására címmel kiírt, 

KMRFT-BM-ÚT-2005. számú pályázati felhívására az önkormányzat tulajdonában lévő 

Szentendre, Vasúti villasori és Szatmári utcai útburkolat felújításának támogatására. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon.  

2. A felújítási pályázathoz 2005. évben szükséges 1.792.000,- Ft helyi forrást 

(önkormányzati önrészt) az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször 

módosított 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet 3. sz. mellékletében a Felújítások cím, és a 

452025 sz. szakfeladat alatt elfogadott előirányzat terhére biztosítja.  

3. A felújítási pályázathoz 2006. évben szükséges 26.184.000,- Ft helyi forrást 

(önkormányzati önrészt) a 2006. évi költségvetésben biztosítani fogja. A Képviselő-

testület utasítja a Jegyzőt, hogy a fenti összeget a 2006. évi költségvetés készítésekor 

tervezze be. Ezen összeget a Képviselő-testület csak erre a célra kívánja fordítani.  

4. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció részeként 

beadandó 2/e számjelű nyilatkozatot az önkormányzat nevében aláírja.  

5. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szükségessé váló vízelvezetési munkákat (felújítás, 

illetve kiépítés) a burkolat-felújítással egyidejűleg saját forrásból megoldja, költségeit a 

2006. évi költségvetés előirányzataiból biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

pályázati dokumentációhoz szükséges ezzel kapcsolatos nyilatkozatot aláírja.  

Határidő: 1. és 4. pont: azonnal 

 3. és 5. pont: a 2006.évi költségvetés előterjesztése 

Felelős:     Polgármester      
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Miakich Gábor polgármester: a 3. sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 3. 

sz. határozati javaslatot elfogadja. 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

295/2005. (VIII.19.) Kt. sz. határozata: 
 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által, Települési önkormányzati 

szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatására címmel kiírt, 

KMRFT-BM-ÚT-2005. számú pályázati felhívására az önkormányzat tulajdonában lévő 

Szentendre, Pomázi úti és Radnóti úti útburkolat felújításának támogatására. Felkéri a 

Polgármestert, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon.  

2. A felújítási pályázathoz 2005. évben szükséges 1.985.000,- Ft helyi forrást 

(önkormányzati önrészt) az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször 

módosított 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet 3. sz. mellékletében a Felújítások cím, és a 

452025 sz. szakfeladat alatt elfogadott előirányzat terhére biztosítja.  

3. A felújítási pályázathoz 2006. évben szükséges 26.843.000,- Ft helyi forrást 

(önkormányzati önrészt) a 2006. évi költségvetésben biztosítani fogja. A Képviselő-

testület utasítja a Jegyzőt, hogy a fenti összeget a 2006. évi költségvetés készítésekor 

tervezze be. Ezen összeget a Képviselő-testület csak erre a célra kívánja fordítani.  

4. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció részeként 

beadandó 2/e számjelű nyilatkozatot az önkormányzat nevében aláírja.  

5. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szükségessé váló vízelvezetési munkákat (felújítás, 

illetve kiépítés) a burkolat-felújítással egyidejűleg saját forrásból megoldja, költségeit a 

2006. évi költségvetés előirányzataiból biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

pályázati dokumentációhoz szükséges ezzel kapcsolatos nyilatkozatot aláírja. 

Határidő:1. és 4. pont: azonnal 

 3. és 5. pont: a 2006. évi költségvetés eléterjesztése 

Felelős:     Polgármester       
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2.  Egyebek 

 

 

Zsigmondi Éva képviselő: kérdést tesz fel dr. Pázmány Annamária képviselő SZEI-ben történt új 

kinevezésére vonatkozóan. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: válaszol Zsigmondi Éva képviselő kérdésére, melynek 

értelmében megbízást kapott a SZEI orvos-igazgatói feladatainak ellátására.  

 

Simonyi György képviselő: kérdést tesz fel a Törökvölgyi út állapotára vonatkozóan, melyre 

Miakich Gábor polgármester válaszol.  

 

Simonyi György képviselő: tájékoztatást ad egy lehetséges Pap-szigeti beruházással 

kapcsolatban. Kérése, hogy a baseball-pálya kérdésében kötetett szerződés ügye kerüljön a 

szeptemberi ülésre előterjesztésre.  

 

Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén az ülést 14.30 órakor bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Miakich Gábor dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 


